
 আিম আ�াহর নােম শপথ করিছ, আেমিরকা এবং যারা আেমিরকােত বসবাস কের তারা শাি�র’
‘ক�নাও করেত পারেব না যতক্ষণ পযর্� না আমরা িফিলি�েন বা�িবকভােব শাি�েত থািক।
 এটা হেলা উ�াহর েসই শিহেদর করা রেবর কসম িযিন উ�াহর ইিতহােস একিট অিত গুরু�বহ
 অব�ােনর জনয্ পথ পাকা কেরিছেলন; এমন একিট অব�ান, যােত �� �তীয়মান হেয়িছল েয
 আ�জর্ািতক কােফরেদর �ধান - েয ইসলাম এবং মুসিলমেদর িবরুে� যু� পিরচািলত করেছ,
 তােদর পিব�তােক ল�ন করেছ, তােদর স�দসমূহেক লু�ন করেছ, আর ইহুিদেদরেক, আরব
 ও �ােচয্র জািলমেদরেক সমথর্ন করেছ - েসটা আেমিরকা ছাড়া আর েকউ নয়। অিতবািহত
 �িতিট িদেনর সােথ, এবং সবর্েশষ পযর্ােয় যা �কািশত হেয়েছ,  তার �ারা এই বা�বতায়
(আেমিরকা েয কােফরেদর �ধান) আমােদর িব�াস বৃি� েপেয়েছ।
 ইহুিদ স�দােয়র রাজধানী িহেসেব আল-কুদেসর (েজরুজােলম) �ীকৃিত �ুেসডার �া� কতৃর্ক
 মুসিলমেদর পিব�তার িবরুে� একিট চরম আ�াসন, মুসিলম উ�াহর জনয্ একিট মারা�ক
 আঘাত, যা হয়েতা এই ঘুম� জািতেক তার ঘুম েথেক জািগেয় তুলেব। যিদ আমরা েজেগ উঠেত
 বয্থর্ হই -  আগামীকােলর বদেল আজ - আেরা ��াবনা, আেলাচনাসভা ও চুি�র মাধয্েম এই
 আ�াসন মুসিলম িহেসেব আমােদর অি�� হুমিকর মুেখ েফলেব এবং আমােদর মুসিলম িব�েক
 স�ূণর্ভােব ইহুিদ-�ুেসডার েজােটর কােছ এবং তােদর রািফজী, আরব ও �ােচয্র িম�েদর
 কােছ বশয্তা �ীকার করেত বাধয্ করেব। স�াসবাদ এবং ক�রপ�ীর িবরুে� যুে�র নােম
 আমােদর জনসাধারণেক স�ূণর্ভােব তােদর ধমর্ীয় পিরচয় এবং ঈমান েথেক িবি�� করা
 হেব। সবেচেয় িনি�ত এবং সংিক্ষ� পথ হেলা, এই যুেগর েফরাউেনর (আেমিরকা) আ�াসন
 এবং ঔ�েতয্র েমাকােবলা করেত আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা,  সব জায়গায় তােদর �ধান
 �াথর্সমূহেক এবং তােদর ইহুিদ ও �ুেসডার েজােটর �াথর্সমূহেক টােগর্ট করার মাধয্েম। এিট
 একিট সরল সমীকরণ;  েযেহতু তুিম আমােক হতয্া কেরছ, েতামােকও িনহত হেত হেব। েযেহতু
 েতামরা আমােদর উপর েবামা হামলা কেরছ েতামােদরেকও েবামা হামলার িশকার হেত হেব।
 আর েয এই যু�িব�হ শুরু কেরেছ সবিকছুর জনয্ েসই দায়ী। উ�াহেক অবশয্ই এই িবষয়িট
 েমেন িনেত হেব েয, ইহুিদ-�ুেসডার েজাট কখেনাই এত ঔ�েতয্র সােথ মুসিলমেদর উপহাস
 করেত সাহস েপত না, যিদ না তারা(কােফররা) �থেম পুতুল শাসকেদর (িবেশষ কের েসৗদ
 পিরবােরর শাসন) পিরপূণর্ বশয্তা িনি�ত করার মাধয্েম িনেজেদরেক িনরাপদ করত। এই সকল
 পুতুল শাসেকরাই এই অপরােধর পথেক �শ� কের েদওয়ার জনয্ দায়ী। ইহুিদ-�ুেসডার
 কখেনাই মুসিলমেদরেক চয্ােল� জানােত সক্ষম হত না, যিদ না তারা এটা িনি�ত করেত পারত
 েয, তােদর এেজ�রা (তথাকিথত আরব এবং ইসলামী ৈসনয্রা) িনেজেদর উপর তােদর
 (কােফরেদর) আিধপতয্েক েমেন িনেয়েছ, উ�াহর উপর পিরপূণর্ আিধপতয্ �িত�া কেরেছ এবং
আেবগ ও সেতজতার সকল িশখােক কেঠারভােব িনিভেয় িদেয়েছ।



 ইসলামী উ�াহ, মুসিলম যুবক, উ�াহর মুজািহদীন! েতামােদর সময় এেসেছ। তাই েতামােদর পক্ষ েথেক
 আ�াহেক েদখাও যা তাঁেক স�� কের। ��ত কর হালকা বা ভারী, িজহােদর ময়দােনর জনয্, আর ��ত হও
 েতামােদর সম� শি� িনেয় তােদর িবরুে�। েতামােদর সািরগুেলােক ঐকয্ব� কর, েতামােদর �েচ�াগুেলােক
 এক� কর, পর�েরর মেধয্কার িবেরাধেক ভুেল যাও, েতামার রেবর িনকট অনুত� হও এবং েতামার
 পাপসমূেহর জনয্ ক্ষমা �াথর্না কর। যারা ময়দােন আছ তারা অবশয্ই িজহাদ চািলেয় যাও এবং েজারােলাভােব
 েঘাষণা দাও, “এখান েথেক আমরা শুরু কেরিছ এবং আল আকসা িগেয় আমরা িমিলত হব।” কােফর জািতর
 িবরুে� িবরামহীন একিট যুে�র েঘাষণা দাও, যারা েতামােদর িবরুে� �িতিট অ�ল েথেক একি�ত হেয়েছ।
 েতামােদর �েচ�াগুেলােক েক�ীভূত কর কােফরেদর মাথার (�ধােনর) উপর। তােক তার িনেজর সমসয্াগুেলার
 মেধয্ আটেক রাখ, তার িবরুে� েতামােদর আ�মণগুেলােক তী�তর কর যতক্ষণ পযর্� না েস তার আ�াসন
 েথেক িবরত হয়। তারর �ংস িনকেটই, আর েতামােদর িবজয় িকছু সময় ৈধযর্ ধারেণর পরই আসেব।
 পিরসমাি�েত রাসূল এবং নবীগেণর স�ি�র উ�রািধকারী মুসিলম আেলম এবং দা’য়ীেদর �িত একিট
 আ�ান। আ�াহর খািতের দৃঢ় পদেক্ষপ �হণ করুন। এমন পদেক্ষপ িনন েযটা এই ধমর্েক স�ান এেন েদেব,
 তাওহীেদর পতাকােক উে�ালন করেব, কােফরেদর অপদ� করেব এবং তােদর ঝা�ােক নািমেয় েফলেব।
 ৈসনয্েদর েনতৃ� িদন, আপনােদর অ�সমূহ তুেল িনন, খ�েকর মাধয্েম িনেজেদরেক �িতরক্ষা করুন, আর
 মুজািহদেদরেক পিরচািলত করুন একিট িকতােবর মাধয্েম েযটা পথিনেদর্শ েদয় এবং একিট তেলায়ােরর
মাধয্েম েযটা িবজেয়র পথেক পাকা কের... িবজয় অথবা শাহাদাত লােভর পূবর্পযর্� এটােক আঁকেড় ধরুন।

 েহ আ�াহ! েতামার মুজািহদ বা�ােদর সাহাযয্ কেরা, তােদর সািরগুেলােক ঐকয্ব� কের দাও, তােদর দুবর্লতা
 দূর কের দাও, আর েতামার সাহাযয্কারীর মাধয্েম তােদরেক সাহাযয্ কেরা। েহ আ�াহ! কুফফার এবং তােদর
 েজাটসমূেহর কাছ েথেক �িতেশাধ নাও। েহ আ�াহ! তােদরেক অপদ� কেরা, তােদর শি�-সামথর্ খবর্ কের
 দাও, তােদর সািরগুেলােক ছ�ভ� কের দাও এবং েযভােব তুিম উপযু� মেন কেরা েসভােব তােদর শয়তানী
েথেক আমােদরেক েহফাজত কেরা। আমীন েহ মহািবে�র �িতপালক।
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